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  مقدمة املترجم

  

 Carnegie Endowment for زائر يف مؤسسة أستاذو هفروثكو.دايفيد ج

International Peace القصة من داخل جملس األمن القومي، : إدارة العامل" ومؤلف دراسة
 اليت اقتبس منها هذا (New York: Public Affairs, May 2005) "األمريكيةومهندسو السلطة 

  . املقال
ويناقش االختالفات يف طريقة إدارته . ألمريكي ا املقال عن جملس األمن القومي هذايتحدث

شخصية وطريقة إدارة جورج عن بني عهد جورج بوش األب وعهد جورج بوش االبن، ويتحدث 
ويربز كيف أنّ هذا الس . بوش االبن، وديك تشيين، وكوندوليزا رايس، ودونالد رامسفيلد

ظهر وي. ش االبن أكثر من العهود السابقةاكتسب أمهية كربى يف صناعة القرار األمريكي يف عهد بو
افظون اجلدد وأصحاب النظرة األحادية املبنية على عظمة احمل، اليت يقودها "التغيرييني"أن مدرسة 

حيث حلّت حمل مدرسة  ،اليت تقود هذا السأمريكا وقدرا على التغيري دون انتظار أحد، هي 
  . األباليت كانت سائدة يف عهد بوش" التقليديني"
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  نص الترمجة

ز على كشف الشخصية األساسية يف فريق حفّ عامالًشكلت أحداث احلادي عشر من أيلول 
صاغية آذاناً ففيما كان الفرقاء املتنافسون يسعون جاهدين ليجدوا هلم األمن القومي يف إدارة بوش، 
 واستطاعت  التأثري احملافظون اجلدد طريقها إىلاهايتبنثل املتغرية اليت ت املُعند الرئيس األمريكي، شقّ

اسة اخلارجية يف احلزب عىن بالسيىل انقسام يف املؤسسات اليت تإأن ختلق نوعاً من الشرخ الذي أدى 
  .اجلمهوري
أعضاء جملس األمن القومي، وعدد (  األمريكيشكل العاملون يف كواليس األمن القوميي
 يف تاريخ العامل كله،  نفوذاًَاهليئة األكثر) ملستشارين املقربني من الرئيس اقلة من و نوام،من مختار

 ما يفوق أي هيئة ،والقدرة على التصرف واستعراض القوةوهي هيئة لديها من املوارد والقوة والنفوذ 
  .لك أو امرباطور أو رئيساجتمعت ملأخرى 

ميسك اهليئة هو احلزب الذي  فإن احلزب السياسي الذي يسيطر على هذه ،ويف الوقت نفسه
فألول مرة منذ مثانية عقود، .  مل يسبق له مثيل يف التاريخ احلديثمبقادير السلطة يف واشنطن بشكلٍ

ينجح احلزب اجلمهوري يف السيطرة على البيت األبيض وجملس الشيوخ وجملس النواب لدورتني 
 كانت تفرضخب اليت  السياسي، فإن النإال أنه على الرغم من هذا االحتكارانتخابيتني متتاليتني، 

، قد مت توجيه ضربة )اليت تعمل يف الظلو يعرف عنها إال القليل، اليت ال( النفوذ األكرب على هذه اهليئة
  .هاداخلها ومتزيقها بفعل قوى من إلي

 مؤيدي سياسة الرئيس األمريكي جورج بوش بنيتتزايد حدة اجلدل الفلسفي تتسع اهلوة وو
ذين شكلوا يف فترة واليته فريقاًَ من اخلرباء يف السياسة اخلارجية وعلى رأسهم مستشار األمن األب ال

الذين يدعمون الرؤى اليت يتبناها وبني ،  Brent Scowcroftبق برنت سكوكروفتاالقومي الس
 وعلى رأسهم نائب الرئيس األمريكي األسبق ، وفريقهاالبنالرئيس األمريكي احلايل جورج بوش 

، ووزيرة Donald Rumsfeld  ووزير الدفاع دونالد رامسفيلدDick Cheneyيك تشيين د
الذين " التقليديني"فمن يسميهم سكوكروفت . Condoleezza Riceيس ا ركوندوليزااخلارجية 

 يف يقفون  شخصا٤١ًشكلوا يف ما مضى اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس بوش األب وعددهم 
إا حالة عميقة من  .صاً شخ٤٣ ويبلغ عددهم االبن الذين يشكلون إدارة بوش "التغيرييني "مواجهة

الرؤية ضد أنصارةالعامليأنصار الرؤية الرباغماتيون ضد احملافظني اجلدد، و فيها االنقسام يصطف  
. األشخاص الذين شهدوا اية احلرب الباردة ضد من شهدوا بداية احلرب على اإلرهابواألحادية، 

 من نظر إليهم منذ زمن غري بعيد على أم جزٌء من هؤالء وهؤالء كان يكثريري للسخرية أن الواملث
   يوماً مقربني لبعضهم البعض فما الذي حدث؟وا، وكانكلّ
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يات حيرفون فيها احلقائق أو يتكلمون عن حلزبني اجلمهوري والدميقراطي نظرال ااد كيقدم نقّ
 الفترة االنتقالية بني أثناءويف .  بطريقة ختدم وجهة نظرهمألمريكيةاالالعبني األساسيني يف اإلدارة 

والية بوش األوىل والثانية بدأ العديد من الفرقاء يف اإلدارتني السابقة واحلالية وغريهم من أعضاء 
ون يف فلك السياسة اخلارجية، يتكلمون ويفصحون عما يدور يف احلزب اجلمهوري الذين يدور

عتربون الالعبني األساسيني يف هذا املضمار وعالقام مع بعضهم اص الذين يخلدهم حول األشخ
البعض ضمن الدوائر الداخلية يف اإلدارة األمرييكية، فريمسون صورة أوضح وأكثر مصداقية من تلك 

ال احلزبني، وهذه الصورة ليست مفيدة فقط يف إعطاء فكرة عما جرى من اليت يرمسها النقاد يف ك
 تتعدى ذلك لتقدم لنا مقاربة حول ما ميكن  يف والية بوش األوىل بلاألمريكيةاخل اإلدارة عمليات د

  .وقعه يف السنوات األربع املقبلةت
  : رايس كوندوليزا  عنشيء ما

، كآلية للتنسيق تضمن استفادة الرئيس األمريكي من ١٩٤٧تأسس جملس األمن القومي عام 
ة فعل يق األمن القومي يف إدارته، وقد جاء هذا التأسيس كردوجهات نظر األعضاء األساسيني يف فر

القائم على إنشاء هيئات ألغراض  ،على أسلوب الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت يف اإلدارة
 يف القوميوقد كان فريق عمل جملس األمن .  كان روزفلت نفسه ميسك بزمامها بقوة،خاصة

مركز قوة إىل ذه متواضعاً يف العقدين األولني إىل أن حتول بداياته صغرياً وغري ذي نفوذ، وظل نفو
 بقيادة مستشاري األمن القومي الذين اجتهوا به حنو املأسسة العصرية ،فريد من نوعه يف السبعينات

  .نسكينيو بريزج وزبي،هنري كيسنجر، برنت سكوكروفت :ونعين م
جتاه السائد االأن ، إال رد وجزلس األمن القومي حاالت م شهد نفوذ جم،ومنذ تلك الفترة
ن مستشاري األمن القومي من  من متكُّخاصة مع ما رأيناه مؤخراً،لس حالياً متيل دفته لصاحل ا

وكجزء من املكتب التنفيذي للرئيس األمريكي. جب نفوذ املؤسسات األخرى يف وزارة اخلارجيةح، 
نة مع الوكاالت األخرى اليت تتكون منها اإلدارة ية غري عادية باملقارحريتمتع جملس األمن القومي بِ

فال مستشار األمن القومي وال غريه من أعضاء فريق عمل الس يصادق على تعيينهم . األمريكية
 ،جملس الشيوخ، وبالتايل، فإن جملس األمن القومي ككيان قائم ليس خاضعاً إلشراف جملس الشيوخ

وبالفعل، . ناعة القرار اليت كانت حكراً على وزارة اخلارجيةمع أنه ميارس حالياً العديد من مهام ص
ا متخطية رقابة األمريكية اإلدارة فقد احتكر جملس األمن القومي كل األنشطة اليت تود القيام 

ومثال ذلك، ما هو حمفور يف الوعي اجلمعي األمريكي مما كشف من عمليات جملس . الكونغرس
  والكولونيل أوليفر نورثJohn Poindexterال جون بويندكستر األمن القومي بقيادة األدمري

Oliver North لدى  شديداً يف والية الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغان، مما أثار استياًء
  .األمريكيني
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 رفعت القيود األساسية ، فقدوقد توسع نفوذ جملس األمن القومي بعد انتهاء احلرب الباردة
 سنة األوىل من تأسيسه كان كل قرار يتخذه ٤٥ـت على أقل تقدير، ففي العن عملياته أو تقلص

أما اليوم فإن الواليات املتحدة . الس تقريباً خاضعاً لتأثري حسابات ردة فعل االحتاد السوفيييت
ا قلقني من واع القرار مل يعود كقوة عظمى وحيدة ال تثقلها أعباء مثل هذه احلسابات، فصناألمريكية

فحىت القيود احمللية تقلصت كثرياً مع التطور الذي  ،)إذا ما استثنينا ردات الفعل احمللية(قب أفعاهلم عوا
  . ضوء أحداث احلادي عشر من أيلول علىاألمريكيةشهدته العقلية الوطنية 

  لألمن القومي األمريكي، ومع هذامستشارةً رايس كوندوليزاويف هذا املناخ السياسي برزت 
ته كانت رايس أقرب إىل الرئيس األمريكي من أسالفها الستة عشر الذين يوي الذي احتلاملركز احل

وفق تقديرها (وا هذا املنصب، فقد كرست رايس نفسها مللء مركزها، حيث كانت تقضي تولّ
 ساعات يومياً إىل جانب الرئيس األمريكي ، وهي أيضاً فرد غري سبعما بني ست إىل ) الشخصي

 ضيفة دائمة على حيث أفردت هلا حجرة خاصة يف كامب ديفيد حيث حتلّ،بوش رمسي من عائلة 
  .قضي اإلجازات مع الرئيس وعائلته اية كل أسبوع، كما أا ت يفالعشاء

 رايس رؤيتها حول الطريقة اليت جيب أن يعمل على أساسها الفرع التنفيذي يف وتستمد
 يف جملس األمن اًعضو من خربا ،االبنبوش الس، كما هو حال العديد من أعضاء فريق عمل 

جت على يد سكوكروفت، مستشار األمن القومي يف ذلك  حيث تدر، األبالقومي يف إدارة بوش
 منوذجاً للتنظيم واإلدارة الناجحة يف مناهج التعليم دالعهد، الذي كان جملس األمن القومي يف أيامه يع

 نفسها متنازعةً حيث تشعر ،األمريكية الذي تشهده اإلدارة وتتموقع رايس يف قلب االنقسام. العايل
د وهذا الصراع العنيف ولّ. ] االبنبوش" [غيرييتال"ورئيسها  ]سكوكروفت[ "التقليدي"بني معلمها 

س وسكوكروفت فيما يتعلق بنقد األخري لسياسة اإلدارة ي احتكاكاً وتوتراً بني را عدةمرات
 قصيذلك، فإن الرجل الذي شارك يف كتابة سرية حياة بوش األب أُ يف العراق، ونتيجة لاألمريكية

ي صدر مؤخراً بعدم إعادة تعيينه مبا يف ذلك القرار الذ (االبن بوشمن الدوائر االستشارية يف إدارة 
  ). للمجلس الرئاسي االستشاري لالستخبارات اخلارجيةاًرئيس

ا أية إشارة إىل ازدواجية أو تضارب، حني تتكلم رايس عن الرئيس، فإنك ال جتد يف كالمهو
أكثر  "، كما تقول رايس،"هذا الرئيس. "فهي شديدة الوالء له، ومها يتبادالن التقدير واإلعجاب

استراتيجية من أي رئيس تعاملت معه، يف بعض األحيان شيء ما يف ذكائه قد يقدح قضية 
 نكون أحياناً. ديفيد أو يف مزرعته كبري من هذه األمور يف كامب م بقسمٍواستراتيجية، وحنن نق

لقد كنت أفكر يف : ، وفجأة يقول يليف فترات استراحتنا، نتسلى يف حل إحدى األحجياتجالسني 
وهذا أمر غري مفهوم مبا فيه الكفاية عن الرئيس، فإذا مل جتلس معه يف .." الوضع يف الصني.. املوضوع

ويوافقها وزير اخلارجية ". جلانب يف الرئيساملكتب البيضاوي فإنك لن تتمكن من إدراك هذا ا
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 وإدارة بوش األب، إذ نب تبايناً قوياً بني إدارة بوش اال باول يف هذا األمر حيث يرىكولناألسبق 
 يف كون االب يف عهد بوش ٤١ تشبه إدارة النب اليت كانت أيام بوش اال٤٣ـدارة الإ: "يقول باول

 كانت األمور )بوش األب (٤١نه يف إدارة الة والتصرف، إال أ إىل أخذ املبادراالثنني على استعداد
املعطيات وحتليلها ومقارنتها   يسودها دراسةاالبن يف حني أن إدارة بوش ،تتم بتشاور وتأنٍّ

يد  يعرف ما يريد أن يفعله، وما ير االبنفالرئيس". باملعلومات املوجودة أكثر مما تعتمد على الذكاء
  .از ذلكأن يسمعه وكيف يتم إجن

والذين يعرفون الرئيس األمريكي جيداً يعزون عنصر احلسم يف شخصية الرئيس بشكل جزئي 
من املمكن أن يكون التحول : "إىل قوة أكرب منه، إذ يقول سكوكروفت يف تصريح له العام الفائت

دين الذي حدث يف شخصية الرئيس قد نتج عن أحداث احلادي عشر من أيلول، فالرئيس احلايل املت
مثل تلك اليت حدثت يف ذلك التاريخ، جداً، يعتقد أن هناك شيئاً فريداً إن مل نقل مقدساً يف كارثة 

أن حيدث، وأن حيث كان هو يف سدة الرئاسة، إذ يعتقد بشكل أو بآخر أن ما حدث مقصود 
ع املشكلة م"ولكن كما يشري سكوكروفت " ب على اإلرهابرسالته هي التعامل مع موضوع احلر

، وقد يكون من "الغاية تربر الوسيلة"أصحاب اإلميان املطلق هي أم يستطيعون اإليقاع بنا يف أفخاخ 
وبالتايل فإنه من املسموح القيام بأي عمل طاملا أننا ،اخلطر أن يؤمن اإلنسان بأن دوافعه نبيلة جداً 

ها هذا الكالم واضحة كل واملفارقة الصارخة اليت يؤدي إلي. "نقوم به خدمة للحق الذي نؤمن به
 مبا حدث يف أبو غريب، كلما كان الوضوح، فابتداء من إضعاف العالقة مع حلفاء األمس، وانتهاًء

  .مل، كلما استطعت أن تربر أفعالكالغموض األخالقي أقل يف نظرتك إىل العا
 ذأنك إذا كنت تؤمن بأنك تنفّ"املشكلة األخرى مع هذه الرؤية كما يراها سكوكروفت 

، وهذا يؤدي بأصحاب هذا االعتقاد إما إىل إجياد " فبالتايل من اخلطئية أن حتيد عما تفعله،اخلري املطلق
ة السياسية للواليات املتحدة مفتوحة على كل رية، أو على العكس إىل ترك الساحقيود سياسية خط

 تصدير الدميقراطية ننا حنمل لواءإ"سكوكروفت لى سبيل املثال يالحظ فع. أشكال االام بالنفاق
 ولكننا يف نفس الوقت جند أنفسنا متمسكني بعدد من القادة الذين هم أبعد ما يكون ،إىل العامل

عن الدميقراطية، وبالتايل فإم غري قادرين على حتسني وتطوير سياسات اآلخرين، أو حىت نشر 
مث متارس " اخلري املطلق"ن ال ميكنك أن جتادل دفاعاً ع. دميقراطية يف أماكن أخرى من العاملال

   ."الرباغماتية دون أن تتعرض للنقد
 جملس األمن القومي مـرده      كواليسوبعيداً عن حلبة الصراع األيديولوجي فإن االنقسام احلاصل يف          

ومرة أخرى، تقصم التناقضات ظهر الفريق      . أيضاً إىل شخصيات وأسلوب إدراة الالعبني األساسيني      
فقد صرحت رايس حني كانت مستـشارة  . يقاً متناغماً يف إدارة بوش األبالذي كان فيما مضى فر    

 لقد أردت بالفعل أن يكون جملس األمن القومي كما كان عليه فيه عهـد برنـت               ": األمن القومي 
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آلية التعاون فيه معززة مـن      وجملس صغري يلتزم بقيود حمددة،       ": وأضافت موضحة  ،"]سكوكروفت[
رسي يف أذهـان    وللوصول إىل هذه النتيجة حاولت رايس أن ت       ". د فيها أقل  الناحية العملياتية، والعد  

 كثرياً من   مضيأُ" : أن يكونوا دائماً على استعداد لتلبية طلبات الرئيس، تقول رايس           ثقافةَ فريق عملها 
د على مسامعهم   الء سوف يقولون لكم إنين كنت دائماً أرد       وقت حني ألتقي بكل مدير جديد، وهؤ      ال

 هي تلبية طلبات الرئيس، فلو أن الرئيس مثالً كانت بني يديه ورقة من قيـاس                األوىلليتكم  أن مسؤو 
  ".إن واجبكم أن تعملوا على تعديلها كما يريدف ،١٢عشرة وهو يطلبها من قياس 
ا السهل يف ،دعماً دائماً للرئيسفريها متدح داخل اإلدارة لتوومع أن رايس توألسلو 

لت الس إىل أداة خلدمة متطلبات الرئيس اخلاصة على حساب خدمة نتقد ألا حو إال أا ت،اإلدارة
هناك منوذجني ملستشاري األمن القومي، أحدمها خيدم "ويشري سكوكروفت إىل أن . املصاحل الوطنية

، فالكثري من العاملني داخل الرئيس واآلخر يدير املؤسسة، والقوة تكمن يف خدمة اهلدفني معاً
وبكلمات أخرى، فإن رايس . ة ما زالوا يعملون يف الس أو يف الوكاالت التابعة لهاإلدار

كمستشارة لألمن القومي كانت دائماً مشغولة بالوقوف إىل جانب الرئيس يف كل حلظة، وباإلسرار 
دفعها إىل  ثقته فيما يتعلق بأمور السياسة اخلارجية، مما  وحمطّالثانية له،" األنا"  هيإليه، ويف أن تكون

 إىل لعب أنا ال أقول أا مل تسع" : يقول أحدهم".إضعاف دور جملس األمن القومي كجسم تنسيقي
فهي خملصة كرست نفسها لعملها، وهي ذكية جداً ولكن ال ميكنها أن "، "دور الوسيط الصادق

 اخلربة،  يف هذا الس هم العبون قدامى، ومن ذويفالفرقاءتكون يف مكانني يف نفس الوقت، 
م اخلاصة، وإال قلبوا لك ظهر املوبالتايل ال ميكن تركهم يستخدمون أدواجأحد املسؤولني ". ن

اً  أيلول، كان أكثر وضوح١١التحقيق يف أحداث ب  املكلفةالذين هلم عالقة وثيقة باهليئة غري احلزبية
  ".ي كان غري ذي فاعليةألمن القوم نتيجة مفادها أن جملس اكمجموعة، توصلنا إىل: "حني قال

  الرجل األقسى العدمي الشفقة 
على الرغم من كون كولن باول دخيالً على هذه القصة، فإنه من الواضح أنه حني استلم 

 بشعبية وتوافق فاقا ما حصل متمتعاًوزارة اخلارجية مل يكن رجالً عدمي النفوذ، فباول دخل مكتبه 
لى هذه الوضعية طوال فترة توليه مهامه يف اخلارجية، وقد حافظ ع. عليه الرئيس األمريكي نفسه
بت له مشكلة حني فشل يف احملافظة على ثقة املخلصني للرئيس الذي وبالفعل، فإن شعبية باول سب

أحد كبار املسؤولني يف وزارة اخلارجية ممن عملوا مع باول . رأوا يف باول قوة سياسية قائمة بنفسها
دت عالقاته الدولية أيضاً، إذ أخذ العامل يرى يف باول صوت العقل عقّعن كثب يرى أن شعبية باول 

 :ويضيف املسؤول. األمريكيةالذي ميكن أن يسيطر مع رياح التحول اليت بدأت تشهدها اإلدارة 
لقد حاول كل طرف أن يلبس باول لباسه، مما أجرب هذا األخري يف منتدى دافوس االقتصادي عام "

ون، أنا ال أناضل من أجل أنا لست الرجل الذي تظن: "مع األوروبيني بقوله أن يكون صرحياً ٢٠٠٣
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 علينا معاجلة أمر العراق؛ ، فأنا أفكر بطريقة خمتلفة عنكم، وأظن أنّاألمريكيةقضيتكم داخل اإلدارة 
 إذا كان جيب التدخل عسكرياً أو ال، عليكم أن تتفهموا، أنا  ماوأعتقد أن الرئيس هو الذي يقرر

  ".األمريكيةلست الناطق بإسم األوروبيني يف اإلدارة 
م وقد تقلص دور باول حني كان يف اخلارجية بسبب تركه اال فسيحاً أمام حتكّ

 Marc  غرومسانكيقول مار. البريوقراطية يف وزارة اخلارجية يف عامل يتطلب استجابة سريعة لألزمات

Grossman ،الذي ناقش هذا األمر مع باول واملراقبنيوكيل وزارة اخلارجية للعالقات السياسية  :
دورة القرار أصبحت سريعة لدرجة أصبحت معها الطريقة اليت نعمل من خالهلا يف وزارة "

ذا مل نغري طريقتنا يف  أحد األشياء اليت حاولنا فعلها هو إخبار اجلميع بأننا إاخلارجية بطيئة جداً،
العمل سنصبح بال عمل، سوف يظل هناك مبىن، والناس سوف يظلون يأتون إىل العمل ولكن األمر 

راطية غري ذات اجلدوىته سيكون شكالً آخر من أشكال البريوقبرم."  
 تشيين غريه، كانت الشراكة اليت جتمع ديكولكن العائق الذي كان يزعج باول أكثر من 

حني أنظر إىل رامسفيلد : "مازحاًمسفيلد منذ أكثر من ثالثني سنة، فكما كان تشيين يشري ودونالد را
، أو !"داً سابقاً لرامسفيلد يرى يفّ مساع ينظر رامسفيلد إيلّه وزير دفاع ممتاز، ولكن حنيفيأرى 

 متييز من تار يف حت،أحياناً حني تراهم معاً يف حفل ما: "كما الحظ أحد األصدقاء املقربني لتشيين
  ".يعمل حلساب من

رامسفيلد بأنه الرجل األكثر انعداماً للشفقة وقد كان هنري كيسنجر قاسياً حني وصف 
 استثنائياً وأنه ، فكل من يعرفون رامسفيلد يعترفون بأنه ميتلك ذكاًءمن بني كل من عمل معهم

 األمريكي، خئيس يف التاريموهوب ودؤوب يف عمله، إال أن عالقاته املتمرية مع أحد أقوى نواب الر
 جعلت مركز الثقل يف املكان الذي األمريكيةدارة ة اليت تربط مكتبيهما مع بقية اإلوالشبكة االستثنائي

  .عنيني احلَريف واملُجازي للعبارةيقف فيه هذان الرجالن معاً، بامل
:  قائالًبناالويصف أحد املسؤولني السابقني يف إدارة بوش األب، األمور يف إدارة بوش 

يعتقد أعضاء يف جملس األمن القومي أن دونالد رامسفيلد ميتلك أربعة مداخل إىل البيت األبيض، "
يف األمور السهلة، وإىل كبري املوظفني يف البيت األبيض )  رايسكوندوليزا(فهو يلجأ إىل كوندي 

مور صعبة فعالً، وإذا تشيين حني تكون األإىل  حني تصعب األمور قليالً، وAndy Cardآندي كارد 
ال ميكنك أن تدير نظاماً  اقتضت الضرورة يذهب إىل الرئيس مباشرة حني تكون األمور بالغة التعقيد؛

  ".مثل هذا وتنتظر أن ينجح
انزعاجهم من عدم انصياع األمريكيةل الكثري من املسؤولني الكبار يف اإلدارة وقد سج 

ر هلا، حضىل االجتماعات دون أن يإفغالباً ما حيضر رامسفيلد وزارة الدفاع للقوانني املتعارف عليها، 
 أحد أعضاء  وقد اشتكى.يعمل من خالل قنوات خلفيةوويرفض مناقشة أو حماولة حتسني األمور، 
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ميضي نصف وقته يف تصحيح ما أفسدته وزارة الدفاع وإعادة األمور إىل "جملس األمن القومي من أنه 
، إذ حياول دئة خواطر القيادات العسكرية اليت األحيانتاغون يف معظم نصاا، وباألخص مع البن

 بعد اجتماع وقد حدثت شكوى أخرى من هذا النوع". يتخطاها أو حيرقها رامسفيلد ورجاله
ستيفان هاديل للممثلني ، حيث طلب أحد املسؤولني يف البنتاغون من نائب مستشار األمن القومي 

Stephan Haldly  لة االجتماع حىت يحمضرأن يغريمث ووجه هاديل مبسؤول ، صل إىل خالصة معد 
ة وقد أصبحت هذه احلد". هذه ليست روسيا الستالينية، ال ميكنك إعادة كتابة التاريخ"آخر  قائل له 

اليت تسود العالقة بني مكتب وزارة الدفاع والوكاالت األخرى أشبه باألسطورة، فوفق ما ذكره أحد 
:  األوىل فإناالبنين عملوا ضمن فريق عمل جملس األمن القومي يف والية بوش األشخاص الذ

مكتب وزارة الدفاع كان يعاين من اجلنون، إذ كنا نرى أم فاقدو الصواب من الناحيتني العملية "
ي، األمن القوم ملا يقوله فريق جملس عري أي اهتمامٍأنا ال أُ: يلد يقولوبالفعل، فإن رامسف". والسياسية

كان رامسفيلد أشبه "يضيف املصدر نفسه  .نا سوف أقوم مبا أراه حقاً يل حتت إمرة الرئيسفأ
بالرأمسايل الذي يدير أعماله اخلاصة، كان حيب أن يلهو هنا وهناك، ويرمي األشياء هنا وهناك، وكنا 

  ".Strangelove فينجلَمي رامسفيلد الوزير سترنس
  القوة اليت تقف خلف العرش

 استثنينا الرئيس األمريكي نفسه، فإننا سوف نرى بوضوح أن الكثري ينظرون إىل ديك إذا ما
 Jay Garner غارنر جيال نرويذكر اجل. تشيين على أنه احملرك الذي يبعث الديناميكية يف اموعة

كفأ نع من قبل رامسفيلد من استخدام اثنني من أ لفترة قصرية بإعادة إعمار العراق أنه ملّفالذي كُ
اخلرباء احلكوميني يف الشؤون العراقية ضمن فريق عمله، حبجة أن توظيف هؤالء يتخطى صالحيات 

  .قرار كان صادراً من نائب الرئيسرامسفيلد، ولكن غارنر اكتشف فيما بعد أن ال
، األمريكيةميتلك تشيين أكرب فريق أمن قومي اجتمع لنائب رئيس يف تاريخ الواليات املتحدة 

دده يفوق فريق جملس األمن القومي الذي كان أيام الرئيس األمريكي جون كينيدي، كما حىت أن ع
ه أو لكبري موظفي  ممن يقدمون التقارير لاألمريكيةأن له شبكة من املساعدين على امتداد اإلدارة 

ويقدر .  الذي يوازي منصبه منصب مستشار الرئيس لألمن القوميLewis Libby فريقه لويس لييب
 أعضاء فريق عمله ومستشاريه ومن مت نقلهم من وكاالت أخرى للعمل يف مكتب نائب الرئيس عدد

 ألن مكتب نائب الرئيس ال ة شخصاً، إال أنه من املتعذر احلصول على أرقام مؤكد٣٥-١٥حبوايل 
 تفاصيل لكشفخيضع لقانون حرية احلصول على املعلومات، وبالتايل، فإن هذا املكتب ليس مضطراً 

  .لياتهعم
نه ميتلك القدرة على اجللوس أ و،"مصدر قوة رائع" رايس تشيين بأنه كوندوليزاتصف 

كمدير متخطياً كل الشكليات البريوقراطية، وبالتايل فإنه يشكل دائماً وبشكل رائع الصوت احلكيم 
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اد جملس خرون األمر من زاوية أخرى، فبالنسبة هلم اهلدف من انعقيف حني يرى اآل. يف جملس املدراء
املدراء هو السماح لفريق األمن القومي الرئاسي بأن يعقد نقاشاً حراً مفتوحاً حول النصائح اليت 
يرغبون يف إسدائها إىل الرئيس، ولسوء احلظ، فإن ديك تشيين حني يكون على طاولة االجتماعات 

 اللى أنه غوريعه إلينظر  مديراً حكيماً ال منصب له، بل ي- تلك، ال يكون كما تصفه رايس ببساطة
ع النقاشات، مي وآراؤه هلا ثقل أكثر من آراء كل اآلخرين جمتمعني، وبالتايل فهو ي، رطل٨٠٠ٍوزا 
  .حق االعتراضات، بقصد أو غري قصدويس

 ويشغل ،االبنالذي عمل يف  إدرايت بوش األب و Richard Hassويقول ريتشار هاس 
، فهو  نواحٍتشيين ميسك بزمام األمور من ثالثارجية بأن حالياً منصب رئيس جملس العالقات اخل

 وبعدها جيتمع بشكل فردي ،حيضر فريق عمله معه يف كل اجتماع، مث حيضر اجتماعات جملس املدراء
وبعض الناس يشعرون باحلرية . زمع الرئيس، فال غرو أن تشهد القرارات الرئاسية نوعاً من التحي

وزير ملنصبه احلايل، خاصة أولئك الذين يعرفون تشيين مذ كان حول كيفية وصول نائب الرئيس 
يقول أحد املسؤولني يف . ه فكري حمدد يف إدارة بوش األب له أي توج يكن ولكن مل، حمترفدفاعٍ

 األكرب بالنسبة يل هو ديك اللغز: "احلزب اجلمهوري ممن يعرفون تشيين من أيام الرئيس جريالد فورد
 أنكل فطري من قاعدة احملافظني، ولكن إذا ما أقحمته يف نقاش عقالين ميكنك لقد انطلق بشتشيين، 

يس ذو نفوذ  األمر إىل كونه نائب رئإذا كان مردما  وال أدري .تشف أنه ال ينتمي إىل توجه معنيتك
لى  يف تارخينا، وبالتايل فال أحد جيرؤ عاً يعترب نائب الرئيس األكثر نفوذال يضاهيه فيه أحد، إذ أنه
 يكمن يف كونه الوحيد  ذلكديك أنت مليء بالترهات، أو أن السبب يف: الوقوف بوجهه والقول له

  ". كان فيه شيء من الترهاتحىت لوستطيع التعبري عما يدور يف خلده الذي ي
بعض الفرقاء يف مؤسسة احلزب اجلمهوري يعترفون أن أحداث احلادي عشر من أيلول 

ز أعضاء فريق األمن ميجهات النظر األساسية أو السمات اليت ت يف كشف وأسهمكانت عامالً 
فالتقليديون يؤمنون بأن العمل جيب أن يكون وفق األعراف اليت سادت السياسة اخلارجية . "القومي

 يقول سكوكروفت، وهي األعراف اليت تدعو إىل ممارسة السياسة اخلارجية من ،"يف القرن العشرين
 يرون بأن أحداث التغيرييني ولكن.  باألصدقاء واحللفاء واملنظمات الدوليةخالل التعاون واالتصال

عنا إىل أن نكون احلادي عشر من أيلول كشفت أن األجواء العاملية تتدهور بشكل سريع، مما يدف
واحللفاء لن يفعلوا شيئاً سوى تثبيطنا، فنحن نعرف ما الذي جيب فعله، ولدينا  األصدقاء. جريئني

 القيام به، وما جيب فعله هو حتويل الشرق األوسط إىل جمموعة من الدميقراطيات فهذا القدرة على
  ". يصفّق لنا العامل وحني يتم لنا هذا األمر سوف،ما سيجلب السالم واالستقرار
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  اجلزء الثاين ..٢بوش 
ت أفرزت االعتداءات على مركز التجارة العاملي والبنتاغون تغيريات جذرية فورية يف البي

 لصناعة السياسة املبنية  ليتحول إىل حمورٍاًاألبيض، إذ انتفض تشيين الذي كان يوماً نائب رئيس حمافظ
عاً رحيله عن منصبه يف أما رامسفيلد الذي كان متوقّ. على أسس عقدية، كما يصف أحد زمالؤه

ومن . بل املنظور التأكيد على أمهية وزارته يف املستق ومتّ،في عن زالتهع ، فقد٢٠٠١منتصف عام 
 رايس كمستشارة لألمن القومي يف إدارة رئيس أصبح األمن كوندوليزاناحية أخرى، ازدادت أمهية 

لصقت رايس جبانب الرئيس بشكل ال مفر منه، حيث أصبحت القومي قضية مركزية بالنسبة له، فأُ
ال حدوث ما بعيدة عن املؤسسة اليت كان ميكن هلا أن تديرها كما كان سكوكروفت يفعل لو

حدث، وقد رأى احملافظون اجلدد يف كل ذلك فرصة هلم إلثبات وجهة نظرهم بأن التوازن 
ن الوقت قد حان الختاذ تدابري أ و،الديبلوماسي يف الشرق األوسط شكل ديداً للواليات املتحدة

لة بوش معلقاً أما بالنسبة للرئيس نفسه، فيقول أحد األصدقاء املقربني لعائ. أقوى مهما كان الثمن
ال أعرف بالضبط ما الذي يعنيه : "على التجديد الذي طرأ على مهمة القائد األعلى للقوات املسلحة

أن تكون مسيحياً ولد من جديد، لكن إذا كان هذا يعين أن املسيح دخل روحك، فهل يعين ذلك 
ر كله أعطى الرئيس أيضاً أنك أصبحت معصوماً؟ ال أعرف إجابة على ذلك، ولكن ما أعرفه أن األم

فالصاعقة ضربت، وعهد ". يقيناً انسحب على الطريقة اليت يتفاعل فيها مع فريقه ومع سائر األمور
  .بدأ" ينيالتغيري"التحول و

يكمن بعد ذلك ؟  االعتراف بصوابية طروحام بعد ذلك"التغيرييني"فهل كان سيلي ظهور 
م على اإلمساك بزمام السلطة والنفوذ يف عنصر أساسي يف اإلجابة على هذا السؤال يف قدر

 من أيلول بدأت تغور أكثر فأكثر يف أعماق ر وأن أحداث احلادي عش،السنوات القادمة خاصة
 أن والية بوش الثانية قد بدأت بالفعل، إذ اجتمعت عناصر ونالذاكرة، ومع رحيل باول، شعر الكثري

 ال زال هلا وزا أيضاً على  بعض القوى املعتدلةالقوة يف يد احملافظني اجلدد، على الرغم من كون
فرايس سوف " مقعدك حيث تقف"هناك القانون القدمي الذي حيكم واشنطن، ومفاده أن و األرض؛

 وسوف ،تغريها اخلارجية أكثر مما ستحدث هي تأثرياً فيها، إذا سوف تطالب رايس بتحسني برناجمها
 مبن فيهم العديد من الرمسيني الذين هلم ،عملون يف الوزارةتكون أقرب وأكثر استجابة ألولئك الذين ي

تاريخ يف السياسة اخلارجية، وباإلضافة إىل ذلك فإن املشاريع األساسية مثل تلك اليت سوف تنبثق يف 
إطار حماولة الفهم احلقيقي للسياسة الواسعة يف الشرق األوسط سوف تكون من أبرز مبادراا، 

ومن ناحية أخرى؛ فقد  .رها بكوا تشارك يف صنع التاريخخجتاه فوسوف حيركها يف هذا اال
لت رايس فريقاً أساسياً من املستشارين الكبار الذين يصبون يف التيار التقليدي، والكثري منهم شكّ

له تاريخ من العالقات عرب األطلسي، مما يعين أم سوف يقترحون إعادة ترميم األحالف القدمية 
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ثقل كاهلها التنافس القائم بني وزراء وال نظن أن رايس سوف ي ،ى أجندة العملكأولوية كربى عل
ومي نائبها السابق  خاصة بعد أن خلفها يف جملس األمن الق،اخلارجية ومستشاري األمن القومي

  .ستيفان هاديل
 األمريكية حول ما إذا كانت الواليات املتحدة افة إىل ذلك تربز إىل الوجود أسئلةباإلض

دث املزيد من العمليات اإلرهابية فهل ستبقى حت، وإذا مل خفف من تورطها يف العراق تدرجيياًست
 نفوذ وزارة الدفاع اليت ة كما يصفها أحد الرمسيني، وهل سيقلّمعسكر األمريكيةالسياسة اخلارجية 

الداخلية مثل ىل القضايا إتلعق حالياً جراحها بسبب األخطاء اليت ارتكبتها؟ وهل سيتحول االهتمام 
لس احلريب يف الدوائر الداخلية بطريقة أو بأخرى؟ ورمبا األمن االجتماعي وختفسيطرة عقلية ا 

اليت سادها التنافس منذ  من التوازن يف العالقة بني وزارة الدفاع وجملس األمن القومي ءاستعادة شي
  البداية؟

ل كل شيء كما هو احلال دائماً  وفوق وقب،الصوت احلاسم يف النهاية سيكون لديك تشيين
عن بقية أجزاء احلكومة  بطريقة ختتلف جذرياًللرئيس جورج بوش فمجلس األمن القومي مؤسس 

جد لتأطري املؤسسات أكثر مما يؤثر فيها ، فاملؤسسات األخرى حيكمها الدستور الذي واألمريكية
مكن من خالله من االطالع على كل  فإذا اختار الرئيس أن يستخدم الس كنظام يت.نفوذ أي فرد

ختاره ليكون آلية ااآلراء واختبارها قبل التأكد من تنفيذها فإن الس سيعمل بشكل جيد، أما إذا 
 أو اجلدل أكثر من التطبيق كما هي احلال يف بعض األحيان، فإن ،تركز على التطبيق أكثر من اجلدل

 واالعتماد على األطر غري الرمسية كما ،الرمسيةوإذا اختار الرئيس جتاهل األطر . العكس سيحدث
  .مسية ستضمحل وتصبح غري ذات جدوىيفعل معظم الرؤساء فإن األطر الر

 اموعة واألفراد العاملني والشخصيات اليت تلعب ترابط وتركيب ذلك فإن ىلباإلضافة إ
 وبالفعل فإن بنية اهليئة دوراً أساسياً فيها سوف حتدد وظيفتها أكثر مما قد حيدده أي تصور مسبق،

نشئت لغرض خاص ليعتمد الرئيس عليه أكثر مما يعتمد على الس  أُاليت تتكون من جمموعة(احلقيقية 
 تدفع الرئيس حيناً إىل ،قائمة على سلسلة دائمة التغري من التفاعالت بني الرئيس وأعضاء اهليئة) نفسه

فالتماثيل .  وإىل عكس ذلك يف أحيان أخرى،اب أمامها وفتح األبو،تقدمي الثقة والسلطة والنفوذ هلا
  . هذا الكيان القوييتسم ا أمهية من هذه التفاعالت اليت والتاريخ أقلّ

وبالطبع فإن الفلسفات هي نتائج أساسية هلذه العملية، إذ ترسم شكل العالقة بني أعضاء 
يديولوجية تشكل تقليداً أساسياً يف  اهليئة بشكل عام، واحلروب األ اصف تتاهليئة، والسمة اليت

الس، وصراع اليوم فيه الكثري من مسات الصراعات اليت سادت يف املاضي، وبالتحديد تلك 
الصراعات اليت قسمت احلزب اجلمهوري يف العصر احلديث؛ كما كان األمر مع الرئيس األمريكي 

قان، الفريق املتشدد يف معاداته  يتجاذبه فريحيث كان Dwight D.Eisenhowerدوايت أيزاور 
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حىت من (الذين كانوا يضغطون عليه لدحر الشيوعية ولو اقتضى ذلك استخدام القوة، وللشيوعية، 
 الطريق أمام ىل سدإ واألصوات املعتدلة اليت كانت تدعو ،) الضرورةاقتضتجانب واحد اذا 

 الشيوعية ونشر القيم اعد على احتواء من خالل بناء األحالف الدولية واملؤسسات اليت تس،الشيوعية
  .األمريكية

 وما إذا كانت واشنطن ،األمريكيةوخلف هذا اجلدل يقف جدل آخر حول طبيعة القيادة 
أسهمت تضعف هذه القيادة من خالل السعي إىل حتقيق التفاهم والتعاون مع اتمع الدويل الذي 

 ما إذا كانت السنوات األربع املقبلة سوف تشهد  هو والسؤال. يف بنائهاألمريكيةالواليات املتحدة 
تواصل املد واجلزر بني وجهات النظر املتعارضة، أم أننا دخلنا فعالً يف حقبة جديدة تقتضي فيها 

لتغيرييونا"غ املقاربات اليت يقدمها طبيعة التهديدات أن نسو".زاح احلرب على اإلرهاب عن  هل ست
هل ستبدأ سياسام " ملي حتديد أولويات جديدة؟دية والسياسية اليت تالواجهة لصاحل القضايا االقتصا

 فإن أسئلة أخرى ستطرح نفسها أيضاً حول ، الثمار؟ وفيما تتبلور اإلجابة على هذه األسئلةحبطر
 وما إذا كان صدعاً دائماً ،طبيعة الصدع احلاصل يف احلزب اجلمهوري فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية

  .اً على اهليئة اليت تدير العاملرت احلزب الذي يسيطر حالياعت حالة عابرة أم أنه جمرد
  

* * *  
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عيجملس األمن القومي األمريكي أحد النوادي العاملية األكثر خصوصية، وهو يضم عدداً د 

من االفراد ويف داخل هذا العامل الصغري، استطاع عدد . ضئيالً من خرجيي جامعات وأكادمييات معينة
دوا معهم أعضاء من فرق صعتثنائي، ويف رحلتهم إىل السلطة، أن يصبحوا من ذوي النفوذ بشكل اس

 وضغطوا من أجل أن يتوىل هؤالء وظائف مهمة يف ،عملهم، سعوا إىل أن يصبحوا قادة يف املستقبل
  .األمريكيةاإلدارة 

كيسنجر عميد السياسة وليس هناك مثال على هذا النوع من النفوذ أفضل من هنري 
توضح لك كيفية االنضمام إىل اهليئة   ـاملقابلةـ   يف العصر احلديث، والصورةاألمريكيةاخلارجية 

  .اليت تدير العامل، إذ إنك سترى كم سيكون األمر سهالً إذا كنت أصالً عضواً يف ذلك النادي
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